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 .1چرا کشور خود را ترک کردید؟
 .2چگونه به این کشور رسیدید؟
 .3از چه راهی آمدید؟
 .4چه وقت به اینجا رسیدید؟
 .5از چه طریقی به اینجا آمدید؟
 .6نام و نام خانوادگی؟ تاریخ تولد؟
 .7اسم پدر و مادر و شغل آنها؟
 .8کجا و در کدام شهر زندگی میکردید؟
 .9آدرس محل زندگی؟
.10

پدر و مادر شما کجا زندگی میکنند؟

.11

شغل و نحوه امرار معاش پدر و مادر؟

 .12شغل وخودت و تخصص های حرفه ای؟
 .13میزان تحصیالت؟
 .14در کدام مدرسه درس خوانده اید؟ اسم و محل مدارسی که در آنها تحصیل کرده اید نام
ببرید؟
 .15آیا ازدواج کردید؟
•

نام همسر شما چیست؟

•

شغل و نحوه امرارمعاش ایشان و تعداد فرزندان؟

 .16موقعیت امنیتی همسر شما چگونه است؟
•

آیا وضعیت وی هم در خطر است

 .17تعداد فرزندان؟
•

تعداد خواهر و برادر؟

•

چیکار میکنند؟

•

سن فرزندان و خواهر و برادر؟

 .18با دقت هر بالایی که به سر شما و خانواده شما در رابطه با فعالیت سیاسی آمده از جمله
تعقیب ،بازداشت ،آزاد شدن از زندان ،شکنجه ،تفتیش و خانه گردی ،مصادره اموال و
مانند آن ها را توضیح دهید.
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 .19آیا به غیر از فعالیت سیاسی به دالیل دیگری همچون باور مذهبی ،نژاد ،جنسیت و یا
متعلق بودن به گروه اقلیت تحت تعقیب و آزار قرار گرفته اید؟
 .20در دوره های متفاوت چگونه تحت تعقیب آزار و شکنجه قرار گرفته اید؟
•

اینها را با دقت و بدون تناقض توضیح دهید

•

سعی کنید در مقابل پرسش های کارمندان اداره مهاجرت داستان سرایی نکنید

•

از آنجایی که گفته های شما ثبت میشود و به پرونده چند صفحه ای تبدیل میشود سعی
کنید به پرسش ها پاسخ گویا و کوتاه بدهید تا هنگام بررسی سر و ته گفته های شما
معلوم باشد

 .21سابقه فعالیت های سیاسی خود و خانواده؟
 .22چطور شد که موقعیت شما به خطر افتاد؟
 .23سابقه دستگیری و زندان
•

چند مورد؟

•

در چه تاریخ هایی؟

 .24چه مدت زمان زندانی بودید؟
•

چند ماه؟

•

چند سال؟

 .25در کدام زندان؟
•

زندانی که شما در آن بسر میبردید در کجا قرار گرفته است؟

 .26چند نفر زندانی در آن وجود داشت؟
 .27شکل داخل و بیرون زندان چگونه است؟
 .28نحوه دستگیری؟
•

مثال آیا برای شما نامه فرستاده بودند؟

 .29در محل کار دستگیر شدید یا در منزل؟
 .30در چه ساعتی از شب یا روز؟
 .31مامورینی که شما را دستگیر یا جلب کردند چند نفر بودند؟
 .32به وسیله چه نیرویی دستگیر شدید؟
•

نیروی انتظامی

•

امر به معروف و نهی از منکر

•

مفاسد اجتماعی

•

لباس شخصی

توجه داشته باشید هر کدام از نیروها برای وظایف و ماموریت های مشخصی ساخته شده اند برای
مثال شما نمیتوانید بگویید ماموران امر به معروف من را به جرم فعالیت سیاسی دستگیر کردند
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 .33آیا اشخاص دیگری هم در ارتباط با شما دستگیر شده اند؟
•

از ممکن است نام ببرید

 .34آیا هنگام تفتیش منزل شما مامورین اسنادی و یا چیز دیگری که جرم شما را اثبات کند
پیدا نمودند؟
 .35نحوه فرارتان از کشور به چه صورتی بود؟
 .36با چه وسیله ای و از چه طریقی فرار کردید؟
 .37قاچاقچی را چگونه پیدا کردید؟
 .38اسم قاچاقچی شما چه بود؟
 .39آیا از افغانستان یا ایران تا اینجا همان قاچاقچی را همراه داشتی؟
 .40چند روز طول کشید تا به این کشور رسیدید؟
 .41از طریق چه مرزهایی؟
 .42آیا مدارکی مثل پاسپورت ،کارت شناسایی ،گواهی نامه و غیره همراه دارید؟
 .43آیا اسناد دیگری مه نشان دهد موقعیت شما به خطر افتاده است با خود دارید؟
 .44آیا تاکنون فرد یا افرادی از خانواده شما زندانی ،فراری ،اعدام و یا تحت تعقیب و پیگرد
قانونی قرار گرفته است؟
 .45اگر چنین بوده به طور مشخص اسم و چگونگی و تاریخ آن را بیان کنید؟
•

مثال در چه تاریخی به چه جرمی؟

 .46چرا فعالیت سازمانی شما لو رفت؟
•

چه مدارکی از شما گرفته بودند؟

 .47شکل فعالیت سیاسی و سازمانی شما چگونه بود؟
•

علنی

•

نیمه علنی

•

کامال مخفی

 .48با چه سازمانی فعالیت می کردید؟
 .49تاریخ آشنایی و شروع فعالیت شما با این سازمان؟
 .50آشنایی از چه طریقی
•

رادیو

•

سایت های اینترنتی

•

اشخاص و عناصر فعال سازمان مربوطه

 .51با چه پاسپورتی آمدید؟
 .52پاسپورت شما چه رنگی بود؟
 .53آیا میدانید پاسپورتی که شما با آن آمده اید مربوط به کدام کشور بود؟
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 .54حال روحی شما چگونه است؟
 . 55مذهب شما چیست؟
 .56گفتید از طریق همسرتان تهدید به مرگ شدید چرا؟
•

به جرم رابطه خارج از ازدواج

•

با چه کسی؟ اسم شخص؟ اسم و آدرس شخصی که با شما رابطه داشته است؟ در صورت
امکان سن و سال وی را بیان کنید

 .57آیا تهدید شده اید؟
•

بوسیله چه کسی؟ چطور این تهدید صورت گرفت؟ چاقو؟ اسلحه و یا از طریق دیگر؟

 .58چگونه از دستشان فرار کردید؟
•

شب بود یا روز؟ بعدا به کجا رفتید؟

•

چگونه از زندان آزاد شدید؟

 .59محکوم به زندان شدید؟
•

چند سال حکم؟ در کدام زندان بودید؟

•

آیا در زندان های دیگری هم بودید؟ در زندانی که شما بودید چند زندانی بودند؟

•

چرا بعد از آزادیتان از زندان نمی توانستید در کشورتان بمانید؟

 .60آیا فرزند بزرگتری در کشورتان دارید؟ چند سال سن دارد و سرپرستی وی به عهده چه
کسانی است؟
 .61آیا کسی یا کسانی از خویشاوندان شما در خا رج از کشور زندگی میکند؟
 .62آیا تاکنون از کشورهای اروپایی به قصد سفر تقاضای ویزا کرده اید؟
به ویژه بسیار مهم است در کشوری که از آن درخواست پناهندگی میکنید اگر از قبل از آن
درخواست ویزا کردید باید دلیل آن را اعالم کنید
 .63آیا تاکنون از کشور و یا کشورهای دیگری درخواست پناهندگی کرده اید؟
 .64شما به عنوان اقلیت مذهبی ،همجنسگرا و یا زنی که به خاطر مسائل اخالقی از طرف
شوهر ،برادر و یا هر عضوی از خانواده تهدید به مرگ شده اید باید بتوانید تاریخ ،شواهد
و چگونگی آن را توضیح دهید
 .65پس از آن که کشور خود را ترک کرده اید نسبت به دوستان و خانواده و دیگران که جا
ماندند احساس گناه می کنید؟
 .66احساس میکنید به آن ها مدیون هستید؟
•

اگر پاسخ مثبت است تا آنجا که میتوانید آن را بشکافید

 .67چه زمانی شما در این فکر افتادید که کشور خود را ترک کنید؟
•

در این رابطه چه احساسی داشتید؟
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توجه6داشته6باشید6که6 :
قبل6از6مصاحبه6خوب6بخوابید6و6سعی6کنید6که6در6آرامش6کامل6و6بدور6از6هرگونه6اضطراب6و6
پریشانی6به6مصاحبه6بروید.

جهت مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید.

موسسه مهاجرتی ویزا نیو
https://visanew.com
تهران باالتر از میدان ونک برج نگار
طبقه  18واحد یک
02188641877
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